
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради

по галузі “Освіта” за  2019 рік

Департамент освіти та науки                 

Одеської міської ради



Пріоритетні напрями діяльності

Створення умов для забезпечення потреб населення 

у якісній освіті дітей, у тому числі з особливими 

освітніми потребами та стабільного функціонування 

навчальних закладів;

Створення безпечного середовища для перебування 

дітей в закладах освіти;

Інформатизація освітнього процесу та управлінської 

діяльності освітньої галузі; 

Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та 

творчого потенціалу дітей;

Розвиток творчого потенціалу та підвищення 

престижності праці педагогів;

Реалізація кращих практик з організації та 

проведення заходів і національно-патріотичного та 

превентивного виховання дітей.
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У місті Одесі   124 заклади загальної середньої 

освіти:

3

Заклади загальної середньої освіти 

І ступеня

Спеціальні заклади для дітей з 

особливими потребами

НВК

Заклади загальної середньої освіти 
ІІІ ступеня

Заклади загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів

Заклади загальної середньої освіти 
ІІ-ІІІ ступенів



МЕРЕЖА  ЗАКЛАДІВ  ОСВІТИ   МІСТА ОДЕСИ

124

131

16
3

4

1
279

Загальної 

середньої 

освіти

Дошкільної 

освіти 

Позашкільної 

освіти
МНВК

ВШ

ДБ
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Бюджет галузі «ОСВІТА»
(млн. грн.)

1383,4

1878,0

2127,8

5

2019
станом на грудень 

Бюджет міста 

Одеси

2 млрд. 431 млн. 121 тис. грн



81,66%

6,25%
6,50% 1,62%

3,96% Заробітна плата

Комунальні послуги

Харчування дітей

Муніціпальні

надбавки та

стипендії

Інші виплати

Бюджет  галузі «ОСВІТА»
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7

Фінансування діяльності  ПТУ

2019
станом на грудень

Бюджет міста Одеси
137 млн. 764 тис.грн 



130152 дітей

Динаміка змін контингенту  дітей в  закладах  загальної середньої  та 

дошкільної освіти міста за останні 3 навчальних роки
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2016/2017

121247 дітей

2017/2018

2018/2019

124912 дітей
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2017/2018

навчальний рік

2018/2019 

навчальний рік

2019/2020

навчальний рік 

Динаміка змін контингенту учнів закладів загальної 

середньої освіти  за останні 3 роки

95181

100004

103793
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Кількість першокласників
(у 2019/2020 навчальному році - 11 353 дитини)



5526 випускників 9-х класів 

продовжують навчання у 10-х класах
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65% - випускників 9-х класів 

продовжать навчання 

у 10-х класах закладів 

загальної середньої освіти

35% - випускників 9-х класів 

продовжать навчання 

у закладах професійно -

технічної освіти
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У 2019/2020 н. р. - 34 заклади освіти

навчаються на  підзміні або в ІІ зміни



У 2019/2020 

навчальному 

році

2093 дитини

5

Освітні послуги отримують діти вимушених 

переселенців
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14

Одеська ЗОШ

№ 118

Дистанційне навчання



Автоматизована система 

реєстрації дошкільнят:    http://asrd.org/
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http://asrd.org/


Динаміка зміни кількості закладів дошкільної освіти                          

в м. Одесі з 1992 по 2019 рік

16

1992 2019

175

131



Реалізація Концепції створення додаткових місць   в  

закладах  дошкільної освіти м. Одеси
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Динаміка зміни контингенту закладів  

дошкільної освіти за останні  3 роки

2017 2018 2019201620152014

29 731
30 148

30 238

+ 1 085 
утворено 

додаткових 

місць

18



 2 – станції юних техніків,

 1– еколого-натуралістичний центр,

 1– флотилія юних моряків,

 1– центр військово-патріотичного виховання

учнівської молоді,

 1– центр хореографії,

 1– дитячий оздоровчо-спортивний комплекс,

 9 – будинків дитячої та юнацької творчості.

19

Мережа закладів позашкільної освіти м. Одеси

У м. Одесі 16 закладів позашкільної освіти:



Освіта дітей з особливими освітніми потребами
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Інклюзивна освіта

У 2019/2020 н. р. у закладах загальної середньої освіти відкрито 130

інклюзивних класів, в яких навчається 210 дітей з особливими 

освітніми потребами

15 21



В Одеських ЗОШ № 8, 12, 37, 43, 44, 46, 51, 55, 62, 71, 72, 77, 78, 

103, ліцеї “Європейський” створені ресурсні кімнати
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16

КУ “Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 1”, 
вул. Мечникова,2-а
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16

КУ “Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 1”, 
вул. Мечникова,2-а
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Оснащення  ресурсних  кімнат
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ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ
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Організація шкільного харчування
“Шведський стіл”
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Одеський ліцей “Європейський”
вул. Маршала Говорова, 8а  
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Одеський навчально-виховний комплекс №125
вул. Кругова, 1
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Вендінговий апарат
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Одеський ліцей №9, Пр-т. Ак. Глушка, 1-Г

(за рецептурним збірником Є. Клопотенко)
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Результати анкетування з питань організації 

харчування в закладах освіти
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60 учнів (учасники, переможці ІІ та ІІІ етапу Малої академії наук та   ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад) закладів освіти 

отримали грошові винагороди від Одеського міського 

голови на суму 188 тис. грн.
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Мета програми: Вдосконалення і розвиток комплексної системи національно-патріотичного
виховання дітей та молоді в Одесі, спрямованої на виховання у підростаючого покоління
одеситів любові до рідного міста, формування ціннісного ставлення особистості до
українського народу, Батьківщини, держави, нації, готовності до виконання свого
громадянського обов'язку щодо захисту Вітчизни.

34

Реалізація міської цільової програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді міста Одеси «Я-одесит, патріот України»

на 2016-2020  роки



Міський фестиваль                                     

інтелектуальних ігор
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Шкільна ліга сміху                              

на «Кубок  Мера»
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Конкурс ім. Аркадія Креймера на кращу інтерактивну 

екскурсію з історії та культури міста Одеси                

«Сторінками історії Одеси»
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Міський фестиваль-конкурс                                                            

«Зоряна юність Одеси»
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Міський конкурс творчості серед вихованців 

позашкільних навчальних закладів                                                                

«А я просто українка, україночка»
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Міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс 

української пісні

«На крилах пісень - від давнини до сучасності»
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Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра 

«Сокіл» («Джура»)
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Міський конкурс «Прапороносець»
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Міський огляд-конкурс

«Герої живуть у піснях»
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Несення Почесної Вахти Пам'яті біля пам'ятника 

Невідомому матросу
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Благодійний марафон                                                                             

«До світлого дня – світлі вчинки»
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46

Всеукраїнський Cross-форум учнівської молоді                             

«Разом ми змінимо світ!»



Відкритий молодіжний EdFusion

«Моя дипломатична місія»»
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Парламент  старшокласників   м. Одеси



«Зупинимо булінг разом!»
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Реалізація у місті учнівських проектів
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Всеукраїнський експеримент "Технологія навчання 

учнів початкової школи «Розумники»  (Smart Kids)»



52

Всеукраїнський експеримент “Громадсько-патріотичне 

виховання суб’єктів громадянського суспільства України в 

умовах навчально-виховного комплексу “

Одеський НВК 

«Гімназія №7»



Всеукраїнський проект  «Інтелект України»
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Всеукраїнський проект «Сприяння навчанню» через програму з 

ЛЕГО-конструювання - «Навчання через гру»
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Всеукраїнський проект «JuniorZ»
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Регіональний експеримент “Розробка системи 

технологічного навчання для загальноосвітніх 

навчальниї закладів”
Одеський НВК 

№ 94



Електронний інтерактивний підручник  

http://www.pidruchnyk.ua
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http://www.pidruchnyk.ua/


Проект “ІТ клас”
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Проект “Google Apps for Education”
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Впровадження спільного українсько-нідерладського проекту 

навчання економічної грамотності “Афлатот”

60



61

Одеська СШ

№ 117

Міжнародний проект Mozaik Education

"Впровадження сучасних освітніх технологій

в педагогічній діяльності "



Участь у міжнародних проектах

62

Проект “Міні-

Регенсбург



Всеукраїнський конкурс професійної майстерності 

“Учитель року -2019”
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Х  міжнародна виставка                                                                     

«Сучасні заклади освіти-2019”
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Відкритий освітній форум -2019                                                                      

«Нова українська школа: 

взаємодія+розвиток+творчість” 
(квітень, 2019) 

65



Відкритий освітній форум -2019                                                                      

«Нова українська школа: 

взаємодія+розвиток+творчість” 
(квітень, 2019) 

66



Відкритий освітній форум -2019                                                                      

«#Компетентність#креатив#користь+” 
(серпень, 2019) 
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Відкритий освітній форум -2019                                                                      

«#Компетентність#креатив#користь+” 
(серпень, 2019) 
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Проведення зустрічі школярів з представниками 

дипломатичних місій

69



У закладах  освіти міста працюють більше 15 тис. працівників, 

з них близько 9 381 - педагогічні працівники

70



Курси підвищення кваліфікації пройшли 927 педагогічних 

працівників закладів освіти міста
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72

Міська влада постійно підтримує 

інтелектуальну еліту працівників освіти міста

159 педагогічних працівників мають 

звання 

“Кращий педагогічний працівник 

міста Одеси”

Виплачується щомісячна 

муніципальна надбавка 

у розмірі 50% розміру мінімальної 

заробітної плати на 01 січня 

календарного року



73

У рамках соціального захисту робітників соціальної сфери 

в м. Одесі продовжуються виплати муніципальних надбавок 

945 працівникам галузі “Освіта”:

•220 вчителям - молодим фахівцям, вихователям - молодим 

фахівцям;

•60 педагогам, які працюють в Одеських ліцеї “Олімпієць” 

спортивного напрямку, дитячому будинку «Перлинка»;

•165 бібліотечним працівникам;

•261 медичним працівникам;

•209 працівникам централізованих бухгалтерій і господарсько-

економічних груп.

2078 непрацюючих педагогів-пенсіонерів отримують

муніципальні доплати.



Школа резерву керівних кадрів закладів освіти
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5615 
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Забезпечення  закладів та установ освіти 

комп’ютерною технікою 
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 проекторів

Забезпечення закладів освіти мультимедійною та 

інтерактивною технікою

76

2017 рік2016 рік 2018 рік

На грудень 2019/2020 

навчального року

Інтерактивних 

дошок - 503

Мультимедійних 

проекторів - 1376



Забезпечення  доступу закладів освіти до мережі Інтернет.
Створення WI-FI зон. 

100% закладів загальної 

середньої освіти

98% закладів дошкільної 

освіти

94% закладів позашкільної 

освіти

86% - у  школах  міста
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Підтримка веб-сайтів  закладів та установ освіти

279 веб-сайтів – закладів 

загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної 

освіти
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Модернізація веб-сайту департаменту освіти та науки

Одеської міської ради www.osvita-omr.gov.ua
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80

Бюджет міста Одеси  понад 376 млн. грн.

Управління капітального 

будівництва 

Одеської міської ради

понад 308 млн.грн.

У 2019 році у галузі «Освіта» на проведення ремонтних робіт та 

придбання необхідного обладнання для закладів освіти м. Одеси 

виділено:  

Департамент освіти та 

науки 

Одеської міської ради

понад 68 млн. грн.



81

не більш як 70% за 

рахунок субвенції з 

державного 

бюджету

Нова українська школа  (НУШ)

не менш ніж 30%

за рахунок коштів 

місцевих 

бюджетів

Підготовка закладів загальної середньої освіти 

до роботи в умовах НУШ повинна відбуватися 

на  засадах співфінансування

НУШ -

з усіх джерел 

фінансування
19 млн. 176,27 тис. грн
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10 566, 84 тис. грн. – на закупівлю сучасних меблів

Нова українська школа  (НУШ)



3 751,92 тис. грн  – на закупівлю комп'ютерного 

та мультимедійного обладнання 
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Нова українська школа  (НУШ)



84

4 857,51 тис. грн – на закупівлю дидактичних матеріалів

Нова українська школа  (НУШ)



Виконання протипожежних заходів

Встановлення автоматичної пожежної сигналізації (АПС) –

у 127 закладі освіти міста
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Виконання протипожежних заходів

Обладнання об'єктів захистом від прямих попадань 

блискавки та її вторинних проявів
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Одеський ДНЗ

№ 52



Капітальний ремонт евакуаційних виходів

Виконання протипожежних заходів
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Енергозберігаючі заходи

88

Ремонт дахів та фасадів
Одеський ДНЗ № 

80Одеська ЗОШ № 

80



Енергозберігаючі заходи

89

Ремонт системи опалення, каналізування та водопостачання



Модернізація матеріально-технічної бази

90

Ремонт приміщень, музичних залів, 

вестибюлів, пралень, санвузлів

Одеський КПНЗ 

“Промінь”



Модернізація  харчоблоків

91

Одеська школа 

№122

Одеська школа 

№ 73



92

Модернізація спортивної бази



93

Модернізація спортивної бази

Одеський НВК 

“Гармонія”



Інформаційні стенди для батьків                              

у закладах освіти
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Інформація на веб-сайтах закладів  освіти  

для батьків
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Профінансовано участь у змаганнях 530 учнів на загальну суму 214,0 тис. грн.

У рамках реалізації Міської цільової програми розвитку 

освіти міста Одеси на 2019-2020 роки (за 3 останні роки)
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Відзначено винагородою 425 учнів на загальну суму 587 тис. грн.

У рамках реалізації Міської цільової програми розвитку 

освіти міста Одеси на 2019-2020 роки (за 3 останні роки)
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Масштабні капітальні ремонти будівель з елементами 

благоустрою територій (за 3 останні роки)

У 33 

закладах 

освіти
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ДНЗ  165

ОНВК 127

ОНВК 84

ДНЗ 55

ДНЗ 28



99

Установка автоматизованої пожежної сигналізації

(за 3 останні роки)

У 127

закладах 

освіти



100

Заміна віконних блоків і дверей  

на енергозберігаючі металопластикові (за 3 останні роки)

У 136

закладах 

освіти



Ремонти дахів та фасадів (за 3 останні роки)

У 51 

закладах 

освіти
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ЗОШ 1ЗОШ 62

ДНЗ 250 ДНЗ 229



Було Стало

102

Ремонти систем опалення, каналізації та водопостачання

(за 3 останні роки)

У 42

закладах 

освіти



Ремонти приміщень музичних залів, вестибюлів, 

пралень, санвузлів (за 3 останні роки)

103

У 21 

закладах 

освіти



Модернізація спортивних майданчиків

(за 3 останні роки)

104

У 51 

закладах 

освіти



Модернізація харчоблоків (за 3 останні роки)

105

У 91 

закладах 

освіти



Концепція створення додаткових місць  у закладах 

дошкільної освіти м. Одеси 

Мета:
 пошук і втілення альтернативних шляхів

розширення мережі закладів дошкільної освіти;

 забезпечення рівних можливостей та доступу усіх 

дітей до якісної дошкільної освіти у м. Одесі;

 створення необхідних умов для навчання дітей 

безпосередньо за місцем їх проживання;

 створення умов для розширення державно-

приватного та державно-громадського партнерства 

на засадах співфінансування.
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Концептуальні засади реформування середньої 

освіти "Нова українська школа"
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www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 сайти – територіальних 

відділів освіти районів;

279 веб-сайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти.

Департамент освіти та науки   

Одеської  міської  ради

Одеська  міська  рада
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http://www.omr.gov.ua/
http://www.don.od.ua/

